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Disposisjon 

— Litt om Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

— Historien om M/S Selandia og endringsdrivere i 

servicenæringene 

— HiOAs nye Bachelor i Facility Management (FAMA) 

— Overgangsordninger fra Bachelor i husøkonomi og 

serviceledelse (HUSL) og Bachelor i kostøkonomi, 

ernæring og ledelse (KOST) til FAMA (Godskriving av 

emner) 



Kort om Høgskolen i Oslo og Akershus 

(HiOA) 

— Norges tredje største institusjon for høyere utdanning 
— Norges største statlige høgskole 

— HiOA etablert 1. august 2011 gjennom fusjonen mellom 
Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus (HiAk) 
— Ca 16.000 studenter og 1700 ansatte 

— HiOA består av 4 fakulteter og noen sentre  
— Fakultet for helsefag (HF) 

— Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 

— Fakultet for samfunnsfag (SAM) 

— Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)  

— Senter for profesjonsstudier (SPS) 

— Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og aldring (NOVA) blir mest sannsynlig en del av HiOA 
fra og med januar 2014  
— Virksomhetsovertagelser som må godkjennes av Kongen i statsråd 



Kort om HiOA, forts. 

— Stor studieportefølje 

— 54 bachelorstudier 

— 35 masterstudier 

— 6 PhD-studier 

— Et stort antall årsstudier, halvårsstudier og etter- og 

videreutdanninger 

— To studiesteder og flere undervisningssteder 

— Studiested Pilestredet (Ca. 12.000 studenter) 

— Studiested Kjeller (Ca. 4.000 studenter) 

— Undervisningssted Sandvika 

— Et mål å bli universitet 



Ny viten, ny praksis – HiOAs strategi 2020  

— Universitetssatsingen et virkemiddel for å løfte 
profesjonsfagene - Sikre faglig tyngde og frihet 

— Mangfold 
— En storbyinstitusjon der Norge har mest variert 

befolkningssammensetning 

— Utdanning 
— Prioriterer barnehage, skole, helse- og sosialtjenester, økonomi, 

ledelse og teknologi 

— Forskning 
— Bringe frem ny kunnskap om og for profesjonene 

— Samfunnsrettet virksomhet og formidling 
— Utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og 

næringsliv 

— Et lærende og nyskapende arbeidssted 



HiOAs verdiskaping 



M/S Selandia 

Kilde: Ship & Offshore (2012), Selandia Special 



Er dette renholdsbransjens M/S Selandia? 



Endringsdrivere i servicenæringene 

— Teknologi- og bransjeutviklingen skaper 
(markeds)muligheter for helt nye tjenester og for et større 
spekter av tjenester 

— Tjenesteytende virksomheter blir mer kapitalintensive 

— Profesjonalisering og mer kjøp og salg av ulike typer 
støttetjenester 

— Utvikling fra enkelttjenester (Facility Services) og 
«bundling» av tjenester til integrerte tjenester (Integrated 
Facility Services) 

— De som skal lede fremtidens servicevirksomheter får økt 
behov for kunnskap om økonomistyring, finans, 
risikostyring, organisering, ledelse og ulike typer tjenester 
(fag) 



HiOAs nye Bachelor i Facility Management 

(FAMA) 

— Avløste høsten 2013 Bachelor i husøkonomi og serviceledelse (Bachelor in 
Facility and Service Management) (HUSL) og Bachelor i kostøkonomi, 
ernæring og ledelse(Bachelor in Food and Catering Management) (KOST) 

— Basert på NRØAs frivillige rammeplan for økonomisk-administrative 
utdanninger (90 obligatoriske studiepoeng (SP)) 
— 30 SP i bedriftsøkonomisk analyse  

— 25 SP i administrasjonsfag  

— 20 SP i metodefag  

— 15 SP i samfunnsøkonomi  

— I tillegg 
— 30 SP fordypningsemner som skal bygge videre på de obligatoriske emnene 

— minst 5 SP i etikk og samfunnsansvar, samt opplæring i IKT og utvikling av kandidatenes digitale 
kompetanse 

— inntil 60 SP i andre emner (valgfrie profesjonsprofiler) 

— To valgfrie profesjonsprofiler (fordypninger) 
— Facility Services 

— Mat og ernæring 

— FAMA er utviklet i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene og de 
største arbeidsgiverne i privat- og offentlig sektor 
— NHO Service delfinansierer et professorat i Facility Management   

— God søkning til tross for begrenset tid til markedsføring 
— 951 søkere totalt – 115 førsteprioritetssøkere 
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Bachelor i Facility Management 
  Fellesemner Profesjonsprofil: Facility Services Profesjonsprofil :Mat og 

ernæring 

  Høstsemester Vårsemester 

  
1. studieår 

FAMA1000 Facility Management, serviceledelse og 
markedsføring, 10 sp 
  

FAMA1300 Økonomistyring i  servicevirksomheter II, 10 sp 

FAMA1100 Økonomistyring  i servicevirksomheter I, 10 
sp 
  

FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse i 
servicevirksomheter, 10 sp 

FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi, 10 sp 
  
  

FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i 
servicevirksomheter, 10 sp 

  
2. studieår 

  

FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i 
servicevirksomheter, 10 sp 

FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, 10 sp 

FAMA2100 Organisasjon og ledelse i 
servicevirksomheter, 10 sp 

FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi, 10 sp 

FAMAF2400 Bygget og bruken, 10 sp 
  

FAMAF2500 Hygiene og innemiljø, 10 sp 

FAMAM2600 Ernæring og kostvitenskap, 10 sp 
  

FAMAM2700 Hygiene og mattrygghet, 10 sp  

  
  
  

3. studieår 

FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og 
samfunnsansvar (CSR) i praksis, 10 sp 

  FAMA3100 
Foretaksstrategi for  ledere i servicevirksomheter, 10 sp 

FAMAF3200 Ledelse av Facility Services, 10 sp  
  

FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse, 10 sp 
  

FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift 
og utvikling, 5 sp 
  
FAMAF3900 Bacheloroppgave - Facility Services, 15 sp 

FAMAM3500 Menyplanlegging, 15 sp 
  

FAMAM3600, Klinisk ernæring, 10 sp 
  

FAMAM3900 Bacheloroppgave - Mat og ernæring, 15 sp 



Bachelor i Facility Management åpner dørene 

til mange spennende masterprogrammer 

• Profesjonsprofil Facility 

Services 

– Master i økonomi og 

administrasjon/ 

Siviløkonom (HiOA/SAM 

og andre)  

– Master i eiendomsutvikling 

og forvaltning (NTNU) 

– Master i eiendomsutvikling 

(UMB) 

– Master i læring i komplekse 

systemer (HiOA/AV) 

• Profesjonsprofil Mat og 

ernæring 

– Master i helse og 

empowerment (HiOA/HEL) 

– Master i læring i komplekse 

systemer (HiOA/AV) 

– Master i 

folkehelsevitenskap (UMB i 

samarbeid med HiOA) 

– Master i samfunnsernæring 

(HiOA/HEL) *  

– Master i matvitenskap 

(UMB) *** 



Overgangsordninger fra HUSL og KOST til 

FAMA 

— I følge Universitets- og høgskolelovens § 3-5 har studenter rett til å få vurdert hvorvidt tidligere gjennomført 
utdanning fra andre læresteder kan godskrives i det studieprogrammet de nå har fått opptak til. Samme 
paragraf gir også rett til å søke «fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller 
prøve».  
— Den enkelte student må ha fått opptak til et studieprogram ved HIOA før studenten kan søke godskriving av emne eller 

fritak fra eksamen, og studentene må sende en samlet søknad for alle emner de ønsker vurdert. Det er først når vedtak 
er fattet at fritaket er innvilget. 

— I Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus av 26. juni 2012 står det: 
— § 2-9. Krav for tildeling av ny grad fra Høgskolen i Oslo og Akershus 

— (1) Ved godskriving av utdanning som har inngått i grunnlaget for en tidligere tildelt grad eller som del av en grad eller 
yrkesutdanning, må studenten ha avlagt minimum 60 nye studiepoeng før det kan tildeles en ny grad fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus. 

— Alle studenter med graden Bachelor i husøkonomi og serviceledelse kan etter individuell søknad få 
godskrevet inntil 65 studiepoeng på graden Bachelor i Facility Management med profesjonsprofil Facility 
Services. Unntaket er studenter fra kullet H2012-V2015 som kan få godskrevet inntil 75 studiepoeng. I 
tillegg kan bacheloroppgaven fra Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse godkjennes for FAMAF3900 
etter søknad (individuell vurdering) gitt at tema/problemstilling dekker kravene i FAMAF3900. Totalt kan 
altså studenter med graden Bachelor i husøkonomi og serviceledelse få godskrevet inntil 65+15 
studiepoeng (alle kull fra og med H2003 til og med H2011) og inntil 75+15 studiepoeng (H2012-kullet) 

— Alle studenter med graden Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse kan etter individuell søknad få 
godskrevet inntil 75 studiepoeng på graden Bachelor i Facility Management med profesjonsprofil Mat og 
ernæring. Unntaket er studenter fra kullet H2012-V2015 som kan få godskrevet inntil 85 studiepoeng. I 
tillegg kan bacheloroppgaven fra Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse godkjennes for 
FAMAM3900 etter søknad (individuell vurdering) gitt at gitt at tema/problemstilling dekker kravene i 
FAMAM3900. Totalt kan altså studenter med graden Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse få 
godskrevet inntil 75+15 studiepoeng (alle kull fra og med H2003 til og med H2011) og 85+15 studiepoeng 
(H2012-kullet). 

 



Godskriving av emner fra HUSL i FAMA 
  Høstsemester Vårsemester 

  FAMA1000 Facility Management, serviceledelse og markedsføring, 10 sp (Godskrives 

med 10 sp for kullet H2012-V2015 basert på HUSL1100 (5 sp) og HUSL3310 (5 sp)) 

FAMA1300 Økonomistyring i servicevirksomheter II, 10 sp 

1. studieår FAMA1100 Økonomistyring i servicevirksomheter I, 10 sp (Godskrives med 10 sp for 

alle kull basert på HSL101/HUSL1100 (2 sp) og HSL104/HUSL1400 (8 sp)) 

FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse i servicevirksomheter, 10 sp 

FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi, 10 sp FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter, 10 sp 

2. studieår 

  

FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i servicevirksomheter, 10 sp FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, 10 sp 

FAMA2100 Organisasjon og ledelse i servicevirksomheter, 10 sp (Godskrives med 10 

sp for alle kull basert på HSL202/HUSL2200 (10 sp)) 

FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi, 10 sp 

FAMAF2400 Bygget og bruken, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle kull basert på 

HSL102/HUSL1200 (2 sp), HSL204/HUSL2400 (5 sp) og HSL302/HUSL3200 (3 sp)) 

FAMAF2500 Hygiene og innemiljø, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle kull basert 

på HSL102/HUSL1200 (2 sp) og HSL105/HUSL1500 (8 sp)) 

3. studieår 

FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i 

praksis, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle kull basert på 

HSL103/HUSL1300 (5 sp), HSL201/HUSL2100 (1 sp) og HSL202/HUSL2200 

(4 sp)) 

  FAMA3100 

Strategi for ledere i servicevirksomheter, 10 sp 

FAMAF3200 Ledelse av Facility Services, 10 sp  FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse, 10 sp (Godskrives med 

10 sp for alle kull basert på HSL301/HUSL3100 (10 sp)) 

FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift og utvikling, 5 sp (Godskrives 

med 5 sp for alle kull basert på HSL303/HUSL3300/HUSL3310 (5 sp)) 

FAMAF3900 Bacheloroppgave i profesjonsprofil Facility Services, 15 sp (Bacheloroppgave fra HUSL kan godskrives etter søknad basert på en individuell vurderinging av 

oppgaven som er skrevet i HSL304/HUSL3900 (15 sp)) 



Godskriving av emner fra KOST i FAMA 
  Høstsemester Vårsemester 

  FAMA1000 Facility Management, serviceledelse og markedsføring, 10 sp (Godskrives med 

10 sp for kullet H2012-V2015 basert på KOST1100 (5 sp) og KOST3310 (5 sp)) 

FAMA1300 Økonomistyring i servicevirksomheter II, 10 sp 

1. studieår FAMA1100 Økonomistyring i servicevirksomheter I, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle 

kull basert på KEL101/KOST1100 (2 sp) og KEL104/KOST1400 (8 sp)) 

FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse i servicevirksomheter, 10 sp 

FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi, 10 sp FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter, 10 sp 

2. studieår 

  

FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i servicevirksomheter, 10 sp FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, 10 sp 

FAMA2100 Organisasjon og ledelse i servicevirksomheter, 10 sp (Godskrives med 10 sp 

for alle kull basert på KEL202/KOST2200 (10 sp)) 

FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi, 10 sp 

FAMAM2600 Ernæring og kostvitenskap, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle kull basert 

på KEL102/KOST1200 (10 sp)) 

FAMAM2700 Hygiene og mattrygghet, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle kull basert på 

KEL105/KOST1500 (10 sp)) 

3. studieår 

FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i praksis, 10 sp 

(Godskrives med 10 sp for alle kull basert på KEL103/KOST1300 (5 sp), KEL201/KOST2100 

(1 sp) og KEL202/KOST2200 (4 sp)) 

FAMA3100 Strategi for ledere i servicevirksomheter, 10 sp 

FAMAM3500 Menyplanlegging, 15 sp (Godskrives med 15 sp for alle kull basert på 

KEL203/KOST2300 (10 sp) og KEL302/KOST3200 (5 sp)) 

FAMAM3600, Klinisk ernæring, 10 sp (Godskrives med 10 sp for alle kull basert på 

KEL204/KOST2400 (10 sp)) 

FAMAM3900 Bacheloroppgave i profesjonsprofil mat og ernæring, 15 sp (Bacheloroppgave fra KOST kan godskrives etter søknad basert på en individuell vurdering av oppgaven som er skrevet i 

KEL304/KOST3900 (15 sp)) 


